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NỘI DUNG

1. Sinh bệnh học SARS-CoV2 và đáp ứng lâm sàng

2. Chiến lược kiểm soát nhiễm khuẩn toàn cầu: “Sepsis-3 & Surviving 

sepsis guideline 2016” và “Guidelines on the Management of Critically 

Ill Adults with Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)

3. Các biện pháp hồi sức bệnh nhân SARS-CoV-2 có sốc
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ĐỊNH NGHĨA

• Hội chứng suy hô hấp cấp do coronavirus-2 
thuộc họ  Betacoronavirus. 

• nCoV nguồn gốc từ dơi, động vật hoang dã 
truyền sang người

• Đặc điểm di truyền khác với SARS và 
MER-CoV, giống SARS 85% genes nên 
WHO đặt tên là SARSCOV-2

• Thể nhiễm COVID-19 có triệu chứng giống 
cảm cúm, do virus xâm nhập vào đường hô 
hấp
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CƠ CHẾ SINH BỆNH HỌC COVID-19

- Các protein S của nCoV gắn với thụ thể DPP4 (CD 26) trên bề mặt TB biểu mô PQ 
(TB phế nang, thận, ruột, gan, tương bào), giúp xâm nhập cơ thể vật chủ.

- VR nhiễm vào ĐTB và BC đơn nhân, KTh TB lympho giải phóng các cytokine (IL 
12, TL 8, IFN-γ) và chemokine (IP-10 / CXCL-10, MCP-1 / CCL-2, MIP-1α/ CCL-3, 
RANTES/CCL-5) khởi phát quá trình viêm “cytokin storm” và gây TT các tạng. 

-Ngoài các cytokine, gia tăng của chemotactic protein-1 (MCP-1) và IFNγ cảm ứng 
protein-10 (IP-10), ƯC sự  sinh của các TB tủy  BC

- Một cơ chế khác: CoV-2 còn gắn vào receptors ACE-2 bề mặt TB biểu mô phổi, ruột 
non, đại tràng:

+ RL kiểm soát ACE-2: gây chuyển đổi angiotensin1  angiotensin 1-9; 1-7
+ RL: co mạch, dãn mạch,  tính thấm, tổn thương TB cơ tim…
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1. T.J. Guzik et al. COVID-19 and the cardiovascular system: implications for risk assessment, diagnosis, and 

treatment options. European Society of Cardiology. April 2020

2. Tahmineh Mokhtari. COVID-19 and multiorgan failure: A narrative review on potential Mechanisms. Journal of 

Molecular Histology (2020) 51:613–628



CƠ CHẾ SINH BỆNH HỌC COVID-19
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-Virus xâm nhập vào đường hô hấp, TB biểu mô  cytokines, chemokines
-Nhân lên, “cytokine storm” cytokine, chemokin… vào máu + SIRS suy
các phủ tạng, RLĐM, tổn thương và mất ch/năng nội mạc mạch máu
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CƠ CHẾ SINH BỆNH HỌC COVID-19

• Mất kiểm soát đáp ứng viêm

• Pro-inflammatory và anti-imflammatory cytokines tăng nhanh hệ thống trong 
máu “cytokine storm”

• Sốc giống nhưng nhiễm khuẩn “superimposed septic syndrome” 

• Tê liệt ƯCMD, giảm số lượng và chức năng BC lympho, mono, đa nhân. 
Xuất hiện hiện tượng thực bào máu

• Tổn thương não, gan, tiêu hóa, thận, tiền liệt tuyến…
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LÂM SÀNG VÀ TỔN THƯƠNG CƠ QUAN

Theo NC Vũ Hán, Italy, Tây ban nha:

• Những ngày đầu giống cảm cúm (2-3 ngày)

• 5% COVID-19 nhập ICU: tr/ch như “cytokine storm” P/Ư viêm dữ dội, 
nồng độ cytokines, do tác động của virus lên cơ thể (4-7 ngày) 

• 23% biểu hiện suy hô hấp, viêm phổi

• 67% tổn thương tạng khác

• 49% tử vong trong ICU

811/24/2020

Dawei Wang; Bo Hu; Chang Hu. Clinical Characteristics of 138 Hospitalized Patients With 2019 Novel Coronavirus–Infected 

Pneumonia inWuhan, China. https://jamanetwork.com/ on 11/03/2020



HẬU QUẢ: tổn thương đa tạng, RL đông máu, tắc vi mạch, 

RL ch/h….
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CƠN BÃO 
CYTOKINE

SARS-CoV-2, TỔN 

THƯƠNG PHỔI CẤP 

TÍNH

-5% BN diễn biến nặng

- Bão cytokine

-RL chức năng MD TB,BC

-Tăng tính thấm mm

-Dãn mạch tạng

-Tổn thương tế bào CQ

-Sốc

MODS
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Đặc điểm diễn biến 
lâm sàng của 
COVID-19 

> ngày 7 tiến triển nhanh 
nặng:
-ARDS
-Sốc nhiễm khuẩn
-TT tim cấp tính
-MODS: suy thận, TT gan sốc, 
RL ý thức (viêm tắc mạch, RL 
tính thấm thành mạch, RL 
ch/hóa TB não..)
-Giảm các TB máu, RL ch/năng 
BC
- RL đường tiêu hóa, hấp thu, 
kém dung nạp

1.COVID-19 and the cardiovascular system: implications for risk 

assessment, diagnosis, and treatment options; ESC 14 April 2020

2. COVID-19 and multiorgan failure: A narrative review on potential 

mechanisms; Journal of Molecular Histology (2020) 51:613–628
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SỐC VÀ SUY ĐA CƠ QUAN BỆNH NHÂN SARS COVID-2

Wang et al .JAMA. 2020;323(11):1061-1069. doi:10.1001/jama.2020.1585 
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COVID-19 & SỐC NHIỄM KHUẨN

Guan et al. Clinical Characteristics of Coronavirus Disease 2019  in China. DOI: 10.1056/NEJM
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TỔN THƯƠNG TIM 
MẠCH TRONG COVID-19

• SARS-CoV-2 xâm nhập vào tế bào 

(qua ACE2): phế bào phổi II, TB nội 

mạch, ĐTB, TB cơ tim, TB ngoại 

mạch…

• RL tính thấm thành mạch

• Viêm cơ tim cấp, hoại tử cơ tim

• Thiếu máu ĐM vành, bong xơ vữa

• Sốc tim

Cytokin storm

T cells  macrophages 

thâm nhiễm TB cơ tim
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SARS-CoV-2: BỘI NHIỄM HAY VIRUS GÂY SỐC
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SỐC Ở BỆNH NHÂN 
COVID-19

-Sốc giảm V lòng mạch
(vascular leak syndrome)

-Tổn thương cơ tim

-Rối loạn vi tuần hoàn

-Trên 80% tử vong do ARDS 
hoặc kết hợp với sốc, tổn
thương suy đa CQ

SARS-CoV-2 (COVID-19) and intravascular volume 

management strategies in the critically ill; 

https://doi.org/10.1080/08998280.2020.1754700
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Chiến lược kiểm soát nhiễm khuẩn toàn cầu

“Sepsis-3 & Surviving sepsis guideline 2016” và “Guidelines on 

the Management of Critically Ill Adults with Coronavirus Disease 

2019 (COVID-19)

1. Sepsis-3 & Surviving sepsis guideline 2016 

2. International Guideline for Management of Sepsis and Septic Shock- Mar 2017

3. The June 2018 update: Sepsis and Septic Shock “Hour-1 bundle”

4. Surviving Sepsis Campaign: Guidelines on the Management of Critically Ill Adults 

with Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). (DOI:10.1007/s00134-020-06022-5 

10.1097/CCM.0000000000004363 and Intensive Care Medicine 2020
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The Third International Consensus Definitions
for Sepsis and Septic Shock (Sepsis-3)

• HC rối loạn đáp ứng viêm hệ thống với nhiễm khuẩn (sepsis): là tình trạng 
RL chức năng cơ quan có thể đe dọa tính mạng, ng.nh do mất điều hòa phản 
ứng của cơ thể với nhiễm trùng

Nhận biết: qSOFA≥2 hoặc SOFA ≥ 2 điểm

• Sốc nhiễm khuẩn (septic shock): là một giai đoạn của sepsis mà các bất 
thường về tuần hoàn và chuyển hóa tế bào ở mức độ nặng làm tăng tỷ lệ tử 
vong  

• Dùng thuốc vận mạch + bù dịch: MỤC TIÊU

• MAP≥ 65 mmHg 

• Lactat ≤ 2 mmol/l
The Third International Consensus Definitions for Sepsis and Septic Shock (Sepsis-3) JAMA. 2016;315(8):801-810. 
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*SSC: 36 experts from 12 
countries (3/2020)

*The topics were: 

1)Infection control

2)Laboratory diagnosis and 
specimens

3)Hemodynamic support

4)Ventilatory support

5)COVID-19 therapy. 
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BN nghi ngờ sepsis

qSOFA≥2

Đánh giá bằng chứng RL 

chức năng CQuan

SOFA≥ 2

sepsis

SỐC NHIỄM KHUẨN

(septic shock)

không
Vẫn nghi ngờ

sepsis
không

Theo dõi LS và đánh giá lại

nếu có TC gợi ý sepsis

Theo dõi LS và đánh giá lại

nếu có TC gợi ý sepsiskhông

có

Khi bồi phụ dịch đủ

1. Cần vận mạch → MAP ≥ 65mmHg và

2.Lactat ≤ 2 mmol/l

có

có

có

SƠ ĐỒ TIẾP CẬN BN SEPSIS và SEPTIC SHOCK

không

20
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Hồi sức bước đầu (Hour-1 bundle “SSS 2016)

• Điều trị sớm hướng đến mục tiêu và tiến hành ngay tại khoa cấp cứu, phòng
bệnh nặng

1. Lactat máu ≥2 mmol/l

2. Cấy máu ngay trước khi sử dụng KS: xét nghiệm RT-PCR

3. ĐT kháng sinh phổ rộng: thuốc diệt COViD-19

4. Bắt đầu truyền dịch tinh thể 30ml/kg nếu HA tụt hoặc Lactat >1 mmol/l

5. Dùng ngay thuốc vận mạch nếu HS đủ dịch mà HAtb ≤65 mmHg

• Không chờ đợi để nhập ICU (1C)

11/24/2020 21

1. Surviving Sepsis Campaign: guidelines on the management of critically ill adults with Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) 

Intensive Care Med (2020) 46:854–887 https://doi.org/10.1007/s00134-020-06022-5.

2. Steven Fox . Rishik Vashisht . Evaluation and management of shock in patients with COVID-19 ; on November 2, 2020. 

www.ccjm.org ; doi:10.3949/ccjm.87a.ccc052

3. Ryan M. Brown, Li Wang, Taylor. Balanced Crystalloids versus Saline in Sepsis A Secondary Analysis of the SMART Clinical Trial.

DOI: 10.1164/rccm.201903-0557OC on August 27, 2019

https://doi.org/10.1007/s00134-020-06022-5


Mục tiêu gói 

1-Hour SSS

Hồi sức bệnh nhân sớm và 

điều trị càng sớm càng tốt 

trong giờ đầu tiên
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Các gói công việc Hồi sức tiếp tục trong 6 giờ 

5. Sử dụng thuốc vận mạch (tụt HA sau khi đã truyền dịch) duy trì HAtb >65

6. Nếu có sốc (Lactat ≥2 mmol/l hoặc tụt HA sau bù đủ dịch)

• Đo ALTMTT 

• Đo độ bão hòa oxy máu TM trộn ScvO2

7. Đo lại lactat máu nếu lactat ban đầu cao

Nếu >4 mmol/l. Cần bình thường hóa lactat càng nhanh càng tốt (2c)

11/24/2020 23



ĐIỀU TRỊ SARS-CoV2

• Điều trị đặc hiệu kháng virut

• Điều trị suy  Hô hấp 

• Chống các cơn bão cytokine 

• Điều trị chống tắc mạch - chống đông 

• Chống suy tuần hoàn: Dịch, vận mạch, tắc mạch phổi, suy tim cấp/RL 

nhịp

• Điều trị suy  Thận 

• Điều trị  tiêu hóa, dinh dưỡng 

• Tâm lý liệu pháp, - vật lý trị liệu

• Hỗ trợ chức năng các tạng: ExtraCorporeal Organ Support (ECOS) 

therapies 

2411/24/2020



HỒI SỨC HUYẾT ĐỘNG

-Bù dịch tinh thể muối

-Không khuyến cáo: 
hydroxyethyl starches, gelatin, 
dextrans

-1st lựa chọn vận mạch: 
norepinephrine, nếu không có, 
vasopressin, epinephrine

-Không dùng dopamine nếu có 
norepinephrine
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Tác động của pro-inflammatory cytokines trên các cơ quan

Tim Ức chế co bóp cơ tim; Suy tim trái

Mạch Giãn mạch

Hô hấp Tổn thương phổi cấp, đóng vai trò trong bệnh sinh ARDS

Thận Tổn thương cầu thận; Tế bào ÔT bị tổn thương

Gan Tăng tổng hợp một số loại protein

Đông máu Điều hoà đông máu ngoại sinh và protein C;  ức chế phân huỷ fibrin; Thúc 

đẩy DIC và huyết khối

TB nội mạc RL cấu trúc thành mạch, tăng tính thấm và mất chức năng nội mạc mạch máu
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Tổn thương tế bào nội mạc máu  tăng tính thấm  sốc

• Khi có tương tác giữa  các tác nhân 

gây bệnh – hoạt hóa các BC – sản  

sinh các cytokine

• Làm hỏng lớp glycocalyx  bao bọc 

trong lòng nội  mạc, tăng khả năng 

kết  dính của các tế bào với

thành mạch ( BC, TC…)

• Làm tổn thương các  phân tử liên 

kết giữa các  tế bào
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Tổn thương tế bào nội mạc mạch  tăng tính thấm  sốc

• Tương tác BC, gốc  oxy hóa –TB 

nội mạc  sinh NO – giãn mạch

→TB nội mạch là  mất chức năng

• Tạo khe hở TB-TB;  BC thoát 

ra ngoài

• Hậu quả: giãn mạch và thoát dịch 

ra  khoảng kẽ → giảm  thể tích 

trong lòng  mạch

Frontiers in immunology; june 2018  vol 9 art 1460
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Tổn thương tế bào nội mạc mạch

• Hoạt hóa quá trình đông máu→ tắc vi  mạch

• Thoát dịch ra khoảng kẽ, phù khoảng kẽ

• Giảm dòng máu vi tuần hoàn→ tắc mạch

•Suy tuần hoàn thiếu O2  RL  chuyển hóa

•↓ chức năng Ty thể cung cấp thiếu NLượng TB

•Tính khử độc của gan, thận  , tích tụ chất độc

•Vi khuẩn và các chất ch.hóa: xâm nhập vào máu 

đến các CQ theo trục gan-ruột RL ch/hóa và điều

hòa của TK tự động

Hậu quả: thiếu oxy tổ chức
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TIẾP CẬN BỆNH NHÂN COVID-19 CÓ SỐC VÀ BÙ DỊCH 
TRUYỀN

• Nguyên nhân và cơ chế sốc?

-Sốc giảm V lòng mạch: đáp ứng viêm (vascular leak syndrome)

-Tổn thương cơ tim do COVID-19, bệnh mạch vành cấp, sốc muộn: giảm CI, CO 

-Rối loạn vi tuần hoàn: SVR giảm, tắc vi mạch

-Huyết khối phổi: suy chức năng thất phải cấp tính

• Điều trị?
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TIẾP CẬN BỆNH NHÂN 
COVID-19 CÓ SỐC

Các thành phần tạo cung lượng tim

Cardiac Output = Heart Rate x Stroke Volume

Heart rate:

-Điều chỉnh bởi thần kinh tự động: ngưỡng
60-180)

-Ở mức SV không thay đổi cho phép CO 
có thể thay đổi 3 lần

StrokeVolume:

-Xác định bởi tương tác giữa các yếu tố

+Tiền gánh

+Hậu gánh

+Tình trạng thuốc vận mạch

-Hệ thần kinh tự động bị ảnh hưởng bởi:

+Tuần hoàn trở về

+Sức cản mạch hệ thống SVR

+Thuốc inotrope tăng cường cơ tim
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TIẾP CẬN BỆNH NHÂN COVID-19 CÓ SỐC

Tụt huyết áp mới xuất hiện

Siêu âm

Đánh giá huyết động
Thất phải

Thuyên tắc phổi

Thất trái

Sức cản mạch hệ thống SVR
(Trương lực động mạch)

Sốc tim ?

Giảm thể tích
Sốc nhiễm

khuẩn

11/24/2020 32



Các thông số đánh giá đáp ứng dịch

❑Thông số tĩnh

• CVP

• IVC

• PAOP

• GEDV

❑ Thông số động

• PPV

• SPV

• SVV

• Caval Index

11/24/2020 33



Áp lực tĩnh mạch trung tâm (CVP)

• Mô tả lần đầu năm 1959

• Có giá trị là áp lực nhĩ Phải (RAP)

• Dựa vào công thức tính hồi lưu tĩnh mạch 
(venous return): mean systemic filling 
pressure – right atrial pressure/venous 
resistance 

• Được dùng như thước đo đánh giá tiền tải 
thất Trái
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• Nghiên cứu tổng quan hệ thống:

• 803 BN trong 24 nghiên cứu: khác biệt về CVP cơ bản ở nhóm đáp ứng (8,7 

± 2,32 mmHg) và không đáp ứng truyền dịch (9,7 ± 2,2 mmHg) không có 

sự khác biệt có ý nghĩa thống kê

• CVP không sử dụng để theo dõi đáp ứng dịch

11/24/2020 35
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Hồi sức dịch sớm giúp ổn định tưới máu

trong NK/SNK
-Phải bình thường hóa lactat máu

-Các biện pháp TD đáp ứng dịch bằng CVP, ScvO2 

không có hại, vẫn có thể sử dụng nếu trên LS thấy có

giá trị

-Cần kết hợp các thông số TD tĩnh: mạch, HA, PaO2, 

nhiệt độ, TS thở..

-TD các thông số động: NP nâng chân, PPV (độ nhậy

0,72. Độ đặc hiệu 0,91)…



Áp lực mao mạch phổi bít (PAOP – Wedge Pressure)

• Đo được bằng cách đặt catheter ĐM Phổi (Pulmonary Artery Catheter -
PAC/Catheter Swan-Ganz)

• Có giá trị bằng Áp lực thất Trái cuối tâm trương (LVEDP) nếu giả định sức 
cản mạch phổi bình thường và không có hẹp van 2 lá.

• Tương tự CVP, PAOP bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố: thay đổi độ giãn nở 
của cơ tim (sepsis, thiếu máu cục bộ cơ tim, ĐTĐ), quá tải thất phải, bệnh lý 
màng ngoài tim, tăng áp lực lồng ngực do thông khí áp lực dương

• Đặt và rút PAC có nhiều nguy cơ: Rối loạn nhịp tim, Nhồi máu phổi, kẹt ống 
thông, vỡ ĐM phổi.
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Thể tích cuối tâm trương toàn bộ (GEDV)

• GEDV: Global end-diastolic volume là ước tính thể tích của tổng lượng máu 
trong các buồng tim

• GEDV có thể tính được bằng phương pháp hòa loãng nhiệt xuyên phổi 
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Đánh giá tiền tải: đường kính tĩnh mạch chủ dưới

• Đánh giá bằng siêu âm tại giường

• Phụ thuộc vào người làm siêu âm

• Giá trị đường kính IVC có tương 

quan với Áp lực nhĩ phải (RAP)

• Các yếu tố ảnh hưởng: Béo phì, tăng 

áp lực lồng ngực do ứ khí phổi, tràn 

khí màng phổi, bụng chướng. 
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Các thông số động

• PPV (Pulse Pressure Variation): Biến thiên áp lực mạch

• SPV (Systolic Pressure Variation): Biến thiên huyết áp tối đa

• SVV (Stroke Volume Variation): Biến thiên thể tích nhát bóp

• Caval Index: Chỉ số tĩnh mạch chủ
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Truyền dịch đánh giá thay đổi SV (stroke volume)

• Truyền dịch lượng nhỏ (Mini fluid challenge): 100ml

Đáp ứng khi thay đổi SV (CO): 6%

• Truyền dịch “tiêu chuẩn” (Standard fluid challenge): 300-500 ml

Đáp ứng khi thay đổi SV (CO): 15%
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Đánh giá tiền tải bằng PPV, SVV- Độ nhạy, độ đặc hiệu

Bentzer et al. JAMA 2016;316(12):1298.
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Theo dõi đáp ứng bù dịch
trong ICU

PPV biến thiên áp lực mạch

Figure 5. Decision algorithm for fluid administration 

in the ICU. PPV = pulse pressure variation.
*Jean-Louis Teboul; Xavier Monnet. Arterial Pulse Pressure Variation 

with Mechanical Ventilation; American Journal of Respiratory and 

Critical Care Medicine Vol 199 Number 1- January 1 2019
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Các nghiệm pháp đánh giá đáp ứng dịch khác

• Nâng cao chân thụ động (Passive Leg Raise)

• Test bít tắc cuối thì thở ra (End-Expiratory Occlusion Test)

• Truyền dịch lượng nhỏ (Mini Fluid Challenge)
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Jean-Louis Teboul; Xavier Monnet. Arterial Pulse 

Pressure Variation with Mechanical Ventilation; 

American Journal of Respiratory and Critical 

Care Medicine Vol 199 Number 1- January 1 2019
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Theo dõi lactate máu

-Lactate máu giảm sớm có ý nghĩa trong giảm tỷ lệ tử vong trong bệnh viện, đặc biệt
trong 6 giờ đầu.

-Giảm lactate máu quan trọng trong theo dõi và điều trị BN sepsis và septic shock

-Lactate tăng có ý nghĩa trong giảm tưới máu tổ chức và là 1 XN theo dõi sớm và giá
trị hơn các yếu tố đánh giá huyết động khác

- Giảm lactate sớm có hiệu quả hơn theo dõi ScvO2 với mục tiêu giảm tỷ lệ TV và
ngày nằm ICU, giảm số ngày thở máy và giảm điểm APACHE-II 

Pan et al. Medicine (2019) 98:8 www.md-journal.com
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Lactate giúp chỉ dẫn hồi sức

Khuyến nghị hồi sức để đảm bảo bình thường hóa nồng độ lactate ở nhóm

bệnh nhân có tăng mức lactate vì nó được coi là một marker của giảm tưới

máu mô (mức khuyến cáo yếu, chất lượng bằng chứng thấp)
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Kháng sinh và kháng virus, các biện pháp điều trị chống 
virus khác

• Khuyến cáo dùng kháng sinh đường tĩnh mạch sớm nhất có thể, trong 1h, 
sau khi các chẩn đoán về sepsis và sốc nhiễm khuẩn được đưa ra.

(khuyến cáo mạnh, chất lượng bằng chứng trung bình).

-Trong điều trị COVID-19: áp dụng phác đồ kháng virus (bài riêng)

-Nếu có nhiễm vi khuẩn, nấm.. theo VSV gây bệnh, chú ý các NKBV đa kháng, 
đặc biệt ở các BN giảm BC máu, HC thực bào thứ phát

• Khuyến cáo dùng kháng sinh phổ rộng theo kinh nghiệm, 1 hoặc nhiều
nhiều loại kháng sinh để phủ hết các vi khuẩn nghi ngờ.

(khuyến cáo mạnh, chất lượng bằng chứng trung bình).
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Kháng virus, các biện pháp điều trị chống virus khác

1. Surviving Sepsis Campaign: guidelines on the management of critically ill adults with Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) 

www.ccmjournal.org (2020); 46:854–887

2. Infectious Diseases Society of America Guidelines on the Treatment and Management of Patients with COVID-19. Published by IDSA on 

4/11/2020. Last updated, 9/25/2020
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Kháng sinh: với nhiễm vi khuẩn thứ phát (bội  nhiễm)

Khuyến cáo dùng ít nhất 2 kháng sinh thuộc hai nhóm khác nhau để bao phủ

các vi khuẩn nghi ngờ nhất ở bệnh nhân shock nhiễm khuẩn. 

(khuyến cáo yếu, chất lượng bằng chứng thấp) 
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Kumar A, et al. Crit Care Med, 34: 1589-1596, 2006

Sốc trước khi bắt đầu dùng kháng sinh hiệu quả ở 

nhóm bệnh nhân shock nhiễm khuẩn
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Kháng sinh

• Chúng tôi khuyến cáo liệu pháp kết hợp kháng sinh không nên được dùng
một cách thường quy cho các điều trị tiếp theo ở hầu hết các trường hợp kể
cả có vi khuẩn trong máu và nhiễm trùng hệ thống không có shock .

(khuyến cáo yếu, chất lượng bằng chứng thấp). 

• Chúng tôi khuyến cáo không nên dùng liệu pháp kết hợp kháng sinh
thường quy cho các bệnh nhân giảm bạch cầu hạt có sepsis/vi khuẩn trong
máu

(mức khuyến cáo mạnh, chất lượng bằng chứng trung bình). 
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Khuyến cáo hồi sức dịch ban đầu

• Chúng tôi khuyến cáo trong hồi sức giảm tưới máu do sepsis, dịch muối
nên được truyền tối thiểu 30ml/kg trong 3 giờ đầu tiên.

(Mức khuyến cáo mạnh, chất lượng bằng chứng thấp)

• Chúng tôi khuyến cáo: sau khi hồi sức dịch đầu tiên, lượng dịch tiếp
theo nên được dùng dựa theo việc đánh giá huyết động một cách
thường xuyên.

(Best Practice Statement)
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Liệu pháp truyền dịch

• Chúng tối khuyến cáo: dịch muối là dịch lựa chọn đầu tiên và cũng là
dịch dùng tiếp theo cho việc bồi phụ thể tích tuần hoàn ở nhóm bệnh
nhân sepsis và shock nhiễm trùng

(khuyến cáo mạnh, chất lượng bằng chứng trung bình).

• Chúng tôi khuyến cáo dùng albumin khi đã dùng một lượng lớn dịch
muối.

(khuyến cáo yếu, chất lượng bằng chứng thấp).
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Nếu tình trạng shock không cải thiện nhanh…..

• Chúng tôi khuyến cao nên thăm dò huyết động sâu hơn (ví dụ
đo cung lượng tim) để chuẩn đoán loại sốc nếu việc đánh giá
lâm sàng không đưa ra được chẩn đoán rõ ràng. 

(Best Practice Statement)

• Chúng tôi đề nghị dùng mức độ biến đổi hơn là các chỉ số tĩnh
để đánh giá đáp ứng dịch. 

(Khuyến cáo yếu, chất lượng bằng chứng thấp)
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Chúng tôi khuyến cáo mức huyết áp trung bình cần đạt được ban đầu là
65mmHg ở nhóm bệnh nhân dùng thuốc vận mạch.
(khuyến cáo mạnh, chất lượng bằng chứng trung bình)
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Các thuốc vận mạch

• Chúng tôi khuyến cáo noradrenaline là lựa chọn ưu tiên.

(khuyến cáo mạnh, chất lượng bằng chứng trung bình).

• Chúng tôi đề nghị thêm vasopressin (liều tối đa là 0.03 U/min) hoặc
adrenaline ở bệnh nhân dùng noradrenaline để đạt được mức MAP đích, 
hoặc thêm vasopressin (liều tối đa 0.03 U/min) để giảm liều
noradrenaline.

(khuyến cáo yếu, chất lượng bằng chứng thấp)
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Kiểm soát huyết động Kiểm soát nhiễm 

khuẩn

CÁC BIỆN PHÁP HỖ TRỢ CHỨC NĂNG CÁC TẠNG

Bù thể tích Thuốc vận mạch Kháng sinh KS ổ nhiễm khuẩn

Điều trị khác: ARDS, LỌC MÁU (IHD, CVVH, CVVHDH, hấp phụ 

cytokins, độc tố), corticoid, bicarbonat, chế phẩm máu, dự phòng loét

stress, dinh dưỡng, KS đường máu, phục hồi chức năng…..
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CÁC BIỆN PHÁP HỖ TRỢ CHỨC NĂNG CÁC TẠNG

• Hemoabsorption (hấp phụ máu) kết hợp CRRT: kết quả ĐTrị có thể hơn 

nữa trong việc hỗ trợ chức năng các tạng.

• Hấp phụ. Đào thải: TNF, IL, interleukin bằng các kỹ thuật HP

• CVVH, CVVHDF có thể kết hợp với IHD, HP, ECMO

-Không lựa chọn tăng dịch thay thế và dịch dialysat để  đào thải các chất 

-Tăng tiến bộ màng lọc: hấp phụ các chất có TLPT lớn

+Về kích cỡ màng (diện tích lớn): 1,4-1,6 m2

+Kuf cao (hệ số siêu lọc tăng)

+Công nghệ màng và chất liệu màng lọc mới: màng có tính hấp phụ cao: oXiris (polymethyl 

methacrylate trên nền chất liệu AN69); CytoSorb; Polymyxin B (PMX-B); PMX (TORAY-

Nhật) hấp phụ tốt các cytokin
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CRRT ĐIỀU TRỊ COVID-19 CÓ SUY ĐA TẠNG

1-29%
5-25%

Hoste E, Ostermann M. ESICM Webinar 6011/24/2020



Điều trị bệnh nhân COVID-19 

có tổn thương các tạng
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COVID-19 VÀ HỆ TIM MẠCH 

• BN COVID-19 nằm viện 27,3% biểu hiện tăng troponin, Tỷ lệ tử vong trong
viện giữa nhóm có và không tăng troponin là 59.6% và 8.9%, (P<0.001).

• Một số NC báo cáo nhận thấy có thâm nhiễm BC đơn nhân và COVID-19 vào
tổ chức kẽ cơ tim

• Các biểu hiện LS: viêm màng ngoài tim, thiếu máu cơ tim, loạn nhip, viêm cơ
tim virus với thay đổi trên điện tim, giảm chức năng tâm thu thất, tăng các men 
sinh học, sốc tim

• Suy thất phải cấp tính gợi ý bệnh cảnh huyết khối phổi với tr/ch LS: giảm O2, 
tăng CO2, tăng AL trong phổi

• Tăng hậu gánh cấp tính (huyết khối phổi, giảm co bóp cơ tim (NM thất phải, 
viêm TDMN tim cấp, suy hô hấp cấp…)
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COVID-19 VÀ HỆ TIM MẠCH 

❑ Điều trị suy tim phải cấp tính: 

• Điều trị nguyên nhân

• Tối ưu hóa thể tích dịch lòng mạch đặc biệt tối ưu tiền gánh thất phải
(RAP/CVP 8- 12mmHg)

• Tối ưu hóa liều thuốc vận mạch- cường tim, có thể sử dụng thuốc ức chế
phosphodiesterase III hoặc levosimendan.

• Giảm hậu gánh thất phải: điều chỉnh máy thở, đảm bảo thông khí- khoảng chết
không để tăng AL lồng ngực quá mức (PEEP quá cao), đảm bảo PaCO2.  

• Nằm sấp với mục tiêu giảm AL xuyên phổi.  

• Giảm sức cản mạch phổi: thở máy NO, kết hợp vasopressin nếu liều thuốc co 
mạch quá cao.  

• ECMO-VV.
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COVID-19 VÀ HỆ THẦN KINH

• Triệu chứng TK xuất hiện ở 36,4% BN COVID-19, làm cho bệnh nặng hơn

• Sinh bệnh học liên quan tới tổn thương não do giảm oxy máu, nặng hơn nữa

có liên quan tới tổn thương tim cấp tính, tắc mạch phổi, tắc mạch não.

• Tổn thương TKTU khác: HC Guillain –Barre, viêm não- màng não, HC thực

bào máu, nhồi máu não và XH (đặc biệt ở BN <35 tuổi)

ĐIỀU TRỊ:

• ĐT triệu chứng và hỗ trợ chức năng

• Đảm bảo oxy máu, hạn chế ảnh hưởng gây tổn thương não thứ phát

• Với đột quỵ não: xác định thời điểm chỉ định thuốc kháng đông, lấy huyết

khối và phẫu thuật
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COVID-19 VÀ TỔN THƯƠNG THẬN

❑AKI: b/ch nặng, 5%- 20% BN COVID-19 tùy báo cáo

-R-ACE2 có mặt trên tế bào có chân và tế bào OLG

-Có mặt COVID-19 tb OLG, tb có chân, RT-PCR (+) nước tiểu

-Nguyên nhân AKI: liên quan nhiều yếu tố

•RL huyết động

•Mất cân bằng HC đáp ứng viêm cấp tính, “cytokine storm” 

•RL/ mất chức năng tế bào nội mạc mạch

•Thay đổi tuần hoàn mm thận, phơi nhiễm với thuốc độc thận

- Lâm sàng: protein niệu + đến +++, đái máu vi thể, đại thể 

•  natri máu do mất qua thận,đái nhiều, tăng creatinin : AKI 1-2 

• Chú ý Covid -19 ở Bn suy thận mãn 
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COVID-19 VÀ HỆ THỐNG TẠO MÁU

Cơ chế: tăng đông, D-dmer cao 

gấp > 4 lần , có thể giảm TC

Nguyên nhân : do phản ứng viêm 

quá mức “bão cytokin” → tắc vi 

mạch ; phổi, tim , thận ....bệnh lý 

tắc vi mạch hệ thống ?

Giải thích đươc thiếu oxy liên quan 

: shunt phổi, viêm cơ tim , thận

Lâm sàng: DIC với LS biểu hiện 

tăng đông, tắc vi mạch. Ức chế tủy 

xương, HC thực bào máu

Điều trị: dự phòng huyết khối tắc 

mạch do Covid 19 
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Điều trị hồi sức chung

❑KS nhiễm khuẩn: BN có MD, nguy cơ NKBV, nấm..

✓Ít gặp ở tuần đầu 

✓Nếu can thiệp thủ thuât-KT xâm lấn , thì nguy cơ cao hơn 

✓Cho KS nếu có bằng chứng hoặc nghi ngờ  nhiễm khuẩn 

✓Thuốc KS phụ thuộc dịch tễ từng nơi 

❑Dinh dưỡng : nhiều bữa, dễ tiêu, thuốc tăng nhu động

❑Kiểm soát đường máu: duy trì đường mm <11 mmol/L

❑Điều trị bệnh kèm theo: Hội chẩn nhiều chuyên khoa ( team work)
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KẾT LUẬN

- Hiểu biết về cách lây bệnh và sinh bệnh học cho thấy mức độ nguy 
hiểm, diễn biến nặng của COVID-19: khả năng xâm nhập đặc biệt của 
virus và “cytokins storm” dẫn tới tổn thương mao mạch hệ thống, tổn 
thương đa cơ quan, từ tuần thứ 2

- Tiếp cận điều trị hồi sức sớm, đặc biệt hồi sức dịch khi có sốc, sốc có thể 
kết hợp Nkhuẩn, RL và giảm chức năng mao mạch, tổn thương cơ tim, 
tim phổi cấp

- Tuân thủ điều trị sớm theo chiến lược kiểm soát nhiễm khuẩn toàn cầu 
(SSC) với “1-hour bundle” và  điều trị toàn diện
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